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MOCZ – BADANIE OGÓLNE 
Badanie ogólne moczu wykonujemy z pierwszej, porannej porcji, czyli z moczu oddanego
po nocnym 8 godzinnym wypoczynku lub jeśli to niemożliwe, po co najmniej 4 godzinach
od poprzedniego oddania moczu. 

Przed pobraniem moczu zalecane jest:
• stosowanie dotychczasowej diety i ilości przyjmowanych płynów,
• unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, 
• zachowanie abstynencji seksualnej w dobie poprzedzającej badanie,
• dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących

i dezynfekujących oraz osuszenie jednorazowym ręcznikiem,
• unikanie  badania  w  okresie  2  dni  poprzedzających  menstruację  (krwawienie

miesiączkowe) oraz 2 dni po jej zakończeniu.
 
Bardzo ważne, aby mocz do badania pochodził z tzw. “środkowego strumienia”

W tym celu, po oddaniu niewielkiej ilości moczu do toalety, bez przerywania strumienia
moczu  należy  podstawić  specjalnie  do  tego  celu  przeznaczony  jednorazowy  pojemnik
i oddać do niego 50 – 100 ml moczu, a następnie odstawić pojemnik i pozostały mocz oddać
do toalety.  Minimalna ilość moczu, z której  wykonywane jest  badanie ogólne to 10  ml.
Mocz należy pobrać bezpośrednio do pojemnika, w którym będzie dostarczony do Zakładu
Diagnostyki Laboratoryjnej. Nie wolno przelewać moczu z nocnika, basenu itp. 

Pojemnik  z  pobraną  próbką  moczu  należy  szczelnie  zamknąć,  podpisać  imieniem
i nazwiskiem  (nie  podpisywać  na  nakrętce  pojemnika)  i  jak  najszybciej  dostarczyć  do
rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. 

Mocz od noworodków i  niemowląt:  Zastosować jałowe woreczki do pobierania moczu
(specjalne dla dziewczynek  i  chłopców),  dostępne  w aptekach.   Po  umyciu  i  osuszeniu
okolicy  cewki  moczowej  przykleja  się  woreczek.  Woreczek  odkleja  się  po  napełnieniu
moczem, zamyka i w całości umieszcza w jednorazowym plastikowym pojemniku na mocz,
który należy podpisać imieniem i nazwiskiem (nie podpisywać na nakrętce pojemnika). Nie
należy  przelewać  moczu  z  woreczka  do  pojemnika! Minimalna  ilość  moczu  od
noworodków i niemowląt - 10 ml. 


